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RESUMO 
 

O texto trata do potencial para a aprendizagem nos ambientes 
de rede social, mais especificamente no Facebook. Neste 
espaço, a conectividade é uma característica fundamental para 
o fluxo e a convergência de pessoas e de materiais digitais. O 
estudo apresenta dois relatos de experiência com a formação 
continuada e com a formação universitária. Além de 
apresentarem o contexto, colocam em relevo os depoimentos 
dos participantes dos cursos, coletados sob vários formatos. As 
opiniões revelam que a plataforma favorece as conexões, que 
se estabelecem com facilidade; permite que os conteúdos 
sejam organizados em nós da rede para acesso rápido. A 
dinâmica do ambiente pode propiciar, portanto, o 
compartilhamento de conhecimento, bem como futuras 
experiências de aprendizagem interativa e colaborativa.  
 
Palavras-chave: Facebook, Redes Sociais, Aprendizagem, 
Conectivismo, Educação a Distância 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Este estudo procura compreender como as redes sociais de 
internet podem favorecer o processo de ensino-aprendizagem, 
pois segundo as tendências educacionais da cultura atual, o 
ciberespaço é reconhecido como locus privilegiado para os 
processos de aquisição e construção do conhecimento. No 
ciberespaço, o processo comunicativo se intensifica e permite a 
vivência de um currículo aberto e flexível, em oposição à 
concepção de um currículo mais tradicional.  
 
Os sites de rede social, tal como o Facebook, têm sido 
utilizados como espaço de aprendizagem em diferentes 
contextos de formação, por facilitar a convergência e o 
compartilhamento de materiais de diferentes mídias.  

Relatamos aqui duas experiências que abrangem a formação 
continuada profissional e a formação em nível de graduação e 
pós-graduação. Nosso objetivo é focar os aspectos da dinâmica 
comunicativa, por meio de relatos avaliativos dos participantes 
e por intermédio da observação do processo de formação. 
 
Alguns teóricos nos auxiliam a interpretar esses cenários 
educacionais no âmbito das redes sociais na internet, tais como 
Vygotyski [1] representante do socioconstrutivismo e Siemens 
[2] liderando as discussões sobre conectivismo.   
  
1. Sites de rede social 

 
Boyd e Ellison [3] definem sites de rede social como serviços 
baseados na Web 2.0 que permitem aos indivíduos construir 
perfis públicos ou semipúblicos dentro de um sistema fechado, 
elencar outros usuários com os quais pode compartilhar 
conexões, ver e pesquisar as listas de conexões destes, bem 
como aquelas feitas por outros usuários dentro do sistema.  
 
Bozarth [4] entende o Facebook como um site que permite a 
interação entre amigos, o agenciamento e o compartilhamento 
de muitas formas de mídias sociais (mensagens, fotos, vídeos, 
links) e a discussão em grupo ou acompanhamento de 
informações por meio de assinatura de páginas especializadas 
em temas específicos (fan pages).  
 
Algumas vantagens do serviço podem favorecer o uso 
educacional do Facebook, a saber: facilidade de conversação, 
auxílio na diminuição das relações hierárquicas de poder entre 
professor e alunos, melhora do nível de relacionamento, 
suporte à interação entre alunos, rompendo com o discurso 
limitado tipo aluno-professor; possibilidade de substituir 
sistemas de gerenciamento de aprendizagem (Learning 
Management System) formais como o Moodle e Blackboard, 
entre outros. Além dessas características comunicacionais e de 
interatividade, temos a possibilidade de pensar numa 
aprendizagem com currículo flexível, transgredir o tempo e 
espaço formal, bem como oferecer novas formas de tratar o 
conhecimento no âmbito escolar. Hardagh [5] chama este 
modelo de escola expandida.  
 
É bem conhecida a afirmação de Lèvy [6] sobre a 
reconfiguração dos espaços do conhecimento: 

 
No lugar de uma representação em escalas 
lineares e paralelas, em pirâmides estruturadas 
em “níveis”, organizadas pela noção de pré-
requisitos e convergindo para saberes 
“superiores”, a partir de agora devemos 
preferir a imagem de espaços de 
conhecimentos emergentes, abertos, 
contínuos, em fluxo, não lineares, se 
reorganizando de acordo com os objetivos ou 
os contextos, nos quais cada um ocupa uma 
posição singular e evolutiva (p.158). 
 

Em nosso entendimento, o uso educacional do Facebook 
justifica-se, também, pela coerência com as tendências 
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educacionais na cibercultura: noção do conhecimento como 
uma construção individual e coletiva, a aprendizagem 
participativa, a autoria e coautoria, o compartilhamento, a 
integração das tecnologias digitais ao currículo, a comunicação 
e aprendizagem interativas e a possibilidade de transgressão 
do currículo escolar tradicional. 
 
2. Sociocontrutivismo e o conectivismo 
 
O Facebook favorece o fluxo comunicacional por meio do 
compartilhamento das mídias sociais, ou seja, o que está em 
jogo é mesmo o fluxo de signos, a interação e a conectividade 
entre pessoas e conteúdos, dessa forma, em consonância com 
o socioconstrutivismo de Vygotsky [1] e com o Conectivismo 
proposto por Siemens [2]. Vale notar que no 
socioconstrutivismo a incorporação de signos pelo indivíduo é 
condição fundamental para o seu desenvolvimento cognitivo. 
 
O interesse de Vygotsky [1] é pelos processos mentais 
superiores ou funções psicológicas superiores como, por 
exemplo, a linguagem e o pensamento, que se desenvolvem a 
partir da relação do sujeito com a cultura. O pesquisador 
enfatiza a importância dos signos como parte da construção do 
conhecimento: “(...) Aprender a direcionar os próprios 
processos mentais com a ajuda de palavras ou signos é uma 
parte integrante do processo na formação de conceitos” ( 
p.51). O desenvolvimento cognitivo ocorre pela internalização 
de instrumentos e signos via interação social, ou seja, pela 
linguagem que se estabelece nas redes virtuais. Para reforçar o 
conceito de linguagem e conhecimento de Vygotsky[1] 
encontramos em Maturana e Varela [7] o entendimento sobre 
o ato cognitivo como uma ação efetiva no domínio do qual se 
espera uma resposta. Para estes pesquisadores, o 
conhecimento é uma construção da linguagem. A noção de 
linguagem trabalhada pelos autores é a referenciada e 
construída nas relações, que, por sua vez, são emocionais. Lévy 
[6] reconhece a importância da teoria da cognição sistêmica, a 
teoria sócio-histórica e valoriza os aspectos voltados à 
valorização da linguagem e da cultura. Para Lévy [6] na teoria 
ecológica da cognição “eu” sou apenas um “micro ator” no 
cenário que o engloba e o restringe durante o processo de 
construção do conhecimento. 
 
A inteligência ou a cognição são o resultado de redes 
complexas onde interage um grande número de atores 
humanos, biológicos e técnicos. Não sou “eu” que sou 
inteligente, mas “eu” com o grupo humano do qual sou 
membro, com minha língua, com toda uma herança de 
métodos e tecnologias intelectuais [10]. 
Recentemente, Siemens [2] propôs uma nova teoria da 
aprendizagem, o Conectivismo que, segundo ele, estaria 
adaptada à era digital. Para esse autor, a capacidade que um 
indivíduo tem para aprender estaria diretamente dependente 
da sua capacidade para se conectar a informações específicas e 
para estabelecer conectividade com nós nas redes digitais que 
lhe permita aprender mais.  
Siemens  [2] indica quais são os princípios do Conectivismo:  
 

• Aprendizagem e conhecimento apoiam-se na diversidade de 
opiniões;  
• Aprendizagem é um processo de conectar nós especializados 
ou fontes de informação;  
•  Aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos;  
• A capacidade de saber mais é mais crítica do que aquilo que é 
conhecido atualmente;  
• É necessário cultivar e manter conexões para facilitar a 
aprendizagem contínua;  
• A habilidade de enxergar conexões entre áreas, ideias e 
conceitos é uma habilidade fundamental;  
• Atualização (“currency” – conhecimento acurado e em dia) é 
a intenção de todas as atividades de aprendizagem 
conectivistas;  
• A tomada de decisão é, por si só, um processo de 
aprendizagem. Escolher o que aprender e o significado das 
informações que chegam é enxergar através das lentes de uma 
realidade em mudança. Apesar de haver uma resposta certa 
agora, ela pode não ser adequada amanhã, devido a mudanças 
nas condições que cercam a informação e que afetam a 
decisão.   
 
3. Redes, conectivismo e ubiquidade 

 
Tratamos das redes sociais na internet (RSI) como espaço 
coletivo e colaborativo para a comunicação, troca de 
informação, aprofundamento de um determinado tema, 
pesquisa, ou seja, nosso foco como educadores é a 
aprendizagem. 
 
Trazemos, para somar às teorias e propostas, a tecnologia 
móvel e ubíqua que tem reconfigurado as novas formas de 
relação do homem com o mundo do trabalho, as relações dos 
agentes da educação e, consequentemente do aluno e 
professor.  
 
No âmbito da formação regular e profissional atinge jovens, 
futuros profissionais que devem  atuar em  novas bases de 
sociabilidade, de comunicação e produção intelectual e prática. 
 
Para Santaella [9], “a mobilidade, tanto no sentido de 
portabilidade, quanto de acesso à informação e principalmente 
a mobilidade de pessoas mudam a relação entre a informação 
e o mundo. (...) Agora a informação pode estar nos lugares e 
nosso corpo agir como browser” (p.35).   
 
A tecnologia móvel e a convergência das mídias 
desterritorializaram o espaço educacional institucionalizado, 
resignificaram os atores envolvidos na aprendizagem, enfim a 
organização curricular e administrativa é convidada para um 
redesenho, pois os mobile como celular, iPads, iPhones trazem 
a conectividade para qualquer lugar. O acesso à informação e 
seu compartilhamento não são limitados a escola, por horários 
rígidos e temas presos ao currículo, a educação formal se 
expande. O Second Life é um exemplo, as Universidades 
virtuais estão alocadas nos Campus virtuais.  
Outro exemplo é o MIT que abriu seus conteúdos das aulas 
para todos acessarem. As possibilidades de ocupação do 
ciberespaço para aprendizagem, ainda são tímidas e o que 



 
 

   
 

temos são modelos tradicionais, com material em PDF, acesso 
restrito, interatividade e linguagem híbrida multimidiática 
pouca explorada. 
 
A cibercultura desenvolvida na década de 70, vinculada aos 
computadores pessoais está em metamorfose com as 
tecnologias móveis e se firmando como cultura do século XXI. 
Portanto é de grande importância estudar o potencial das 
redes sociais na internet para a educação, bem como 
disseminar os resultados dos estudos e práticas. 
 
4. Web 2.0 e ensino-aprendizagem  

 
O Facebook é um serviço que se insere no rol das mídias da 
Web 2.0, as quais se caracterizam pela liberação do polo de 
emissão, sendo também identificadas como “mídias de função 
pós-massiva” [10].  
 
O’Reilly [11] define a Web 2.0 como “um conjunto de 
tendências econômica, social e tecnológica que coletivamente 
formam as bases para a próxima geração da internet – mais 
madura, um meio distintivo caracterizado pela participação do 
usuário, abertura, e efeito de rede”.  
Vários autores destacam o potencial educacional das mídias 
Web 2.0 [17] [5] [13]. A partir da leitura dos mesmos, podemos 
apontar as potencialidades pedagógicas favorecidas pela Web 
2.0, como a autoria compartilhada; a construção coletiva de 
significados; a sociabilidade (redes e comunidades virtuais); o 
acesso a múltiplas bases de conhecimento; o protagonismo 
(alunos como produtores de conteúdos e co-autores do 
currículo); aumento do fluxo de signos e a comunicação 
interativa, ou seja, temos o conceito de rede que para Castells 
[12] prioriza a rede como a nova “morfologia social” 
modificando a lógica do processo produtivo, de poder e de 
cultura. Desta forma a educação tem que se transformar na 
sua essência organizativa de poder para liberar os fluxos de 
conhecimento e produção. 
 
Ao trabalharmos o conceito de rede como espaço para estudo 
e aprendizagem, estamos propondo a resignificação para o 
ensino, pois, segundo Santaella [9], as redes nos livram das 
escalas micro e macro – família, grupo, instituições, nação – 
substituindo-as por conectividade. A hierarquia e o poder dão 
lugar a associações e conexões. 
 
5. Interatividade 

  
A interatividade representa a vida para os ambientes virtuais 
de aprendizagem, pois possibilita o aprendizado colaborativo, 
o diálogo, a negociação social e a construção coletiva de 
conhecimento, deslocando, assim, os alunos da posição passiva 
de receptores de conteúdos, para a posição de construtores do 
conhecimento.  
 
Silva [13] entende que a interatividade condiciona uma nova 
modalidade de aprendizagem (interativa), que se opõe à 
modalidade tradicional.  
 

A modalidade tradicional caracteriza-se como: racional, pois 
organiza, sintetiza, hierarquiza e relaciona a causa com seu 
efeito; lógico-matemática, pois é dedutiva, sequencial, 
demonstrável e quantificável; reducionista-disjuntiva, pois 
exclui os opostos,  separa corpo e mente, separa intelecto e 
espírito, emissão e recepção, lógico e intuitivo; centrada pois 
delimita. 
 
A modalidade interativa é intuitiva, pois conta com o 
inesperado, o acaso, as junções não lineares e o ilógico; é 
multissensorial pois dinamiza interações de múltiplas 
habilidades sensoriais; é conexial, pois justapõe por algum tipo 
de analogia, perfazendo roteiros originais não previstos, 
colagens, significações para a rede de relações; é acentrada, 
pois admite a coexistência de muitos centros.  
 
6. Cenários 

 
A seguir relatamos duas experiências ou práticas que utilizam 
ambiente de mídias sociais para promover aprendizagem 
virtual. São apresentadas em dois cenários.  
  
Cenário 1 - Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho 
 
Com o intuito realizar uma investigação exploratória do 
potencial do Facebook como um ambiente virtual de 
aprendizagem, a Escola Judicial do Tribunal Regional do 
Trabalho realizou nessa plataforma o curso “Ambiente Pessoal 
de Aprendizagem” (Figura 1). Pudemos inferir alguns dados a 
respeito do uso da rede social, por meio de relatos avaliativos 
dos participantes sobre a experiência de formação.  
 
O objetivo geral do curso foi habilitar cada  participante a criar 
um Ambiente Pessoal de Aprendizagem, baseado no conceito 
de competência. Em complemento, os objetivos específicos 
foram definidos para ampliar a proposta geral, ou seja: refletir 
sobre a aprendizagem e o potencial de aquisição de 
conhecimento na Internet; mapear competências individuais; 
avaliar fontes de informação na Internet; selecionar 
tecnologias para a criação de um Ambiente Pessoal de 
Aprendizagem baseado em competências.  
 
Dos 30 participantes inscritos, 15 concluíram o curso, 14 
indivíduos não acessaram o ambiente e um desistiu na 
primeira semana, fato que indica uma evasão pequena entre 
aqueles que aderiram ao curso.  
O evento foi estruturado em duas unidades sequenciais, nas 
quais foram desenvolvidas atividades colaborativas por meio 
de fóruns de discussão e atividades individuais que envolviam 
apropriação de ferramentas e pesquisa de conteúdos na 
Internet. 
 
 



 
 

   
 

 
 
Figura 1 – Página principal do curso Ambiente Pessoal de 
Aprendizagem, na Web. 
 
Para a organização do ambiente foi criada uma página (fan 
page). Além da utilização dos recursos de comunicação nativos 
do Facebook, tais como “mural” e “ferramenta de envio de 
mensagens”, foram implantados e utilizados aplicativos que 
permitiram ampliar o potencial tecnológico e pedagógico do 
Facebook, como o Static Iframe Tab

1
, disponível no site 

Involver
2
, e Discussion Boards

3
. O ambiente ficou assim 

configurado: 
 

 Fórum de discussão: no curso foi chamado de 
Collaboratorium, local para as discussões semanais sobre 
os temas centrais do curso.  

 Videoteca: local para alocação dos vídeos para estudo 
(aplicativo Static Iframe Tab).   

 Informações gerais:  espaço para a publicação das 
informações gerais do curso, ou seja uma justificativa, 
objetivos, programa, avaliação etc. (aplicativo Static 
Iframe Tab). 

 Roteiro de atividades: utilizado para publicar as 
orientações para a realização das atividades (aplicativo 
Static Iframe Tab). 

 Webliografia: local de divulgação dos links dos textos 
selecionados para estudo (aplicativo Static Iframe Tab). 

 
A análise das participações dos alunos e dos relatórios de 
aprendizagem, desenvolvidos em fóruns avaliativos, apontam 
em sua maioria, para aspectos favoráveis de uso do Facebook 
como plataforma de ensino-aprendizagem.  

                                                 
1
 Disponível em: 

http://www.facebook.com/StaticIFrameTab?sk=app_186577991

382607   
2 Outros aplicativos de valor pedagógico no site Involver 
(www.involver.com), que podem ser implantados em uma fan 

page, como por exemplo uma conta Twitter , um canal Youtube, 

uma conta do Scribd  ou um agregador  de Feed RSS.   
3 Disponível em: 
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2373072738 

Alguns relatos de alunos foram selecionados e os mesmos são  
identificados pelas iniciais de seus nomes.  
O depoimento de um aluno revela as vantagens na sua 
experiência com o site: 

 
Relativamente às contribuições dadas pelo 
curso, estou enormemente satisfeito com o 
que aprendi aqui. Antes do curso eu tinha 
uma necessidade não satisfeita de agregar 
conteúdo em local único. Ficava de site em 
site, às vezes não guardava a fonte de 
interesse, o que demandava nova pesquisa, 
e muitas vezes, não tinha tempo para ver 
tudo o que era necessário. Passava muito 
tempo sem acessar importantes sites (AM). 

 
Essas considerações colocam em relevo a funcionalidade do 
ambiente Facebook, no sentido de facilitar o acesso e a 
convergência de informações. Em muitas circunstâncias o 
desinteresse dos participantes cresce na medida em que o 
ambiente apresenta dificuldades de acesso e navegação. Neste 
caso é importante lembrar que a aprendizagem é um processo 
de conectar nós especializados ou fontes de informação. 
Um segundo aluno enfatiza esse aspecto:  

 
Eu não tinha ideia do que se tratava o 
“Ambiente Pessoal de Aprendizagem”. 
Descobri que esta é uma ferramenta 
extremamente útil para a concentração de 
informações úteis e para a economia de 
tempo. Também, aprendi a utilizar os 
“feeds” e “rss”. E, principalmente, percebi 
que é possível a realização de um curso 
sério e com bom conteúdo pelo Facebook.  
(GT). 

 
É interessante notar que o aluno reconhece a rede social como 
um ambiente útil para a concentração de informações, ou seja, 
percebe a vantagem da arquitetura em rede para organizar 
conteúdos, informações e todo o tipo de conhecimento. A 
convergência dos alunos neste ambiente de rede possibilita e 
favorece a interação e favorece a aprendizagem colaborativa. 
 
É relevante observar que a comunidade virtual de 
aprendizagem é entendida por Silva [16] como sendo um dos 
operadores pedagógicos da inteligência coletiva em ambientes 
virtuais de aprendizagem. Partindo desse entendimento, 
atentamos para a importância das estratégias didáticas que 
induzam as comunidades virtuais de aprendizagem em sites de 
rede social. 
Em suma, os resultados iniciais de nossas investigações estão 
em consonância com o entendimento de Bozarth [4] no que se 
refere ao uso alternativo do Facebook como sistema de 
gerenciamento de aprendizagem (dimensão tecnológica do 
ambiente virtual de aprendizagem), porém ainda são 
necessários estudos complementares que explicitem sua 
efetividade como ambiente virtual de aprendizagem, conceito 
mais amplo, que envolve além da base tecnológica, as 
dimensões metodológica e social [15].  

http://www.facebook.com/StaticIFrameTab?sk=app_186577991382607
http://www.facebook.com/StaticIFrameTab?sk=app_186577991382607
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2373072738


 
 

   
 

 
Cenário 2 - Centro Universitário SENAC- São Paulo 
 
O Centro Universitário SENAC, por iniciativa  de seu grupo de 
pesquisa, na linha “Tecnologia Aplicada a Educação” 
desenvolveu uma experiência com o uso do Facebook, a qual é 
relatada neste segundo cenário. Com o intuito de preservar a 
identidade dos pesquisadores, os mesmos são referenciados 
pelas iniciais de seus nomes.  
 
A intenção da instituição é produzir soluções virtuais para 
apoiar a docência presencial. A proposta de formalizar e 
institucionalizar o Facebook , rede social (Social Network Sites 
– SNS), como espaço para comunicação, orientação e produção 
da pesquisa em grupo, percorreu um caminho complexo 
dentro da Instituição, pois a comunidade do grupo de pesquisa 
desenvolveu, por alguns meses, um trabalho sem o aceite 
oficial da empresa. Isto representou um trabalho  em espaço 
virtual, não remunerado. As demandas de uso das redes sociais 
são emergentes e rápidas. Exigem agilidade de decisões e 
providências, que as instituições ainda não conseguem adotar. 
O mundo empresarial responde rapidamente às mudanças e 
inovações, o que não ocorre na área educacional.  
 
O Facebook foi escolhido depois de observação realizada nos 
sites das escolas de Moda e após viagem ao Oriente Médio. Foi 
constatado ser a rede social mais usada por jovens e não ter 
qualquer restrição política e religiosa pelos usuários da região 
em questão.  A motivação também está relacionada a questão 
educacional, justificada pela definição dos objetivos relatados 
mais adiante. 
 
O grupo de pesquisa criou uma comunidade provisória para 
comunicar e documentar o processo de pesquisa (Figura 2). Foi 
criado um grupo fechado, no Facebook, sob o nome “Pesquisa 
de Tecnologia aplicada à Educação”.  
 

 
Figura 2 -  Página inicial da comunidade “Pesquisa de 

Tecnologia aplicada à Educação”. 
 
 
Os alunos e colaboradores externos envolvidos foram 
convidados a participarem, pela Web. O acesso foi aberto, 
mediante convite pelo site. 

 
O projeto focou, mais especificamente, o estudo sobre História 
e Cultura do Oriente Médio, moda, comportamento e religião.  
 
O produto desenvolvido pelo grupo de pesquisadores pode ter 
um uso didático com a metodologia de projetos  nas aulas do 
curso de Moda em várias outras disciplinas, como: História da 
Moda e da Arte. A ideia foi desenvolver, no alunado, um olhar 
interdisciplinar sobre moda, tecnologia têxtil, a arte, 
antropologia, descobertas científicas e sociologia, proposta que 
possibilitou o contato com uma literatura mais ampla. 
 
Após a aprovação para a criação da comunidade oficial, o 
grupo de pesquisa avançou na avaliação da proposta de uso do 
Facebook. Os pesquisadores do grupo geraram relatórios de 
suas pesquisas, dos quais foram selecionados os depoimentos 
avaliativos sobre a experiência. 
 
O nosso objetivo extrapolou a pesquisa sobre Moda do Oriente 
Médio, pois reflete a teoria e a prática de novas formas de 
aprendizagem com o suporte de comunicação em ambiente 
virtual. Sabemos que isso exige mudança de paradigma 
educacional e com uma experiência prática podemos 
sensibilizar nossos pares do Ensino Superior quanto às novas 
práticas educacionais e de pesquisa. 
Em um relatório de iniciação científica, a aluna FT coloca as 
suas reflexões sobre o processo de pesquisa nas redes sociais:  

 
Temos vivido, nos últimos tempos, uma 
nova forma de comunicação em função do 
ciberespaço. Os computadores se tornaram 
mecanismos importantes para tal advento e 
através dele um ciberespaço tem sido 
construído pelas pessoas. A partir destas 
mudanças, surgiu o fenômeno das redes 
sociais virtuais. O fenômeno tem sido 
estudado por uma série de teóricos, 
entretanto o conceito de redes é pesquisado 
há muito mais tempo do que possa parecer. 
Além do âmbito virtual, todos nós vivemos 
em redes ou comunidades, como nosso 
vínculo familiar, trabalho, escola, igreja e 
qualquer outro grupo que nos 
relacionemos. Pelas redes virtuais, nos 
deparamos com uma nova realidade de 
manifestação de opinião e rapidez na 
divulgação das informações (FT). 

 



 
 

   
 

 
 

Figura 3 -  Compartilhamento de informações sobre Moda do 
Oriente Médio. 

 
Os alunos desenvolveram muitas atividades de busca de 
materiais e conteúdos, desde filmes no Youtube, sites de 
revistas e comunidades, principalmente sobre as mulheres do 
Oriente Médio relacionados à moda (Figura 3). A aluna IS está 
em contato com a comunidade mulçumana em Santos e está 
coletando dados para sua pesquisa.  
 
A aluna BR  pesquisa o Alcorão - em especial a Sunnah - para 
entender historicamente a relação das leis religiosas que, no 
Oriente Médio,  regem os costumes e cotidiano de seu povo. 
A aluna AC  estuda, via redes sociais, as mudanças na moda 
feminina das mulheres do Oriente Médio após o contato com o 
Ocidente  e também analisa os filmes, propagandas e outras 
formas de comunicação audiovisual para colaborar 
diretamente com o desenvolvimento de um vídeo e um 
aplicativo. 
 
Segundo relato da aluna, em relatório parcial de iniciação 
científica:  
 

A intenção é demonstrar de qual forma as 
culturas tradicionais orientais se adequam a 
essa nova liberdade, que expõe as 
tentações ocidentais principalmente por 
meio do vestuário, estilistas, grifes, e certas 
peças (como por exemplo, a calça jeans), 
que se tornam objetos de desejo pra essas 
mulheres que pertencem a culturas tão 
rígidas que na maioria dos casos só 
permitem que apareçam em público 
cobertas, seja pela burca, pelo Sári, ou pelo 
Véu. (AC). 

 
A produção de um vídeo e aplicativo, teve a colaboração direta 
da aluna SM, que está criando  um banco dados de sites 
voltados para a história da Moda no Oriente, bem como 
analisando a identidade visual que o Facebook gera no 
ocidente e no oriente em relação direta com a moda. 

 
O levantamento sobre Moda contemporânea foi  realizado, 
também, pela aluna JS que analisa como o tradicional pode 
interferir no contemporâneo  em uma sociedade que tem a 
base na tradição religiosa, considerando-se que as escolas de 
Moda produzem coleções com base no contemporâneo e 
tradicional. 
 
É importante notar que as produções foram sendo construídas 
coletivamente e individualmente, procuramos trabalhar com a 
construção em rede como espaço para estudo e aprendizagem.  
 
A conectividade possibilitada pela rede social utilizada 
fomentou e facilitou as iniciativas de pesquisa e organização do 
conteúdo e material coletado. A hierarquia e o poder dão lugar 
a associações e conexões colaborativas em que o professor 
pesquisador, aluno pesquisador e colaboradores externos 
formam os nós da rede a partir de seus interesses comuns do 
tema de pesquisa.  
 
Notamos uma coincidência, que merece futuras investigações. 
Os alunos que mais usaram a comunidade de pesquisa no 
Facebook, foram os que fizeram os relatórios sobre o 
desenvolvimento de pesquisa de forma mais consistente, 
resultando em uma maior maturidade para desenvolver seus 
projetos. 
 
As experiências do grupo de pesquisa com uso da Web 2.0 nos 
instigam a pensar além das ações pontuais e limitadas pela 
legislação e até mesmo pelas instituições, em geral,  que ainda 
não conseguiram entender o potencial para a aprendizagem 
das redes sociais na Internet.  
 
7. Considerações finais 
 
O uso das redes sociais tem se intensificado, pois cresce a cada 
dia o número de usuários que querem estar conectados e 
gostam de compartilhar todo tipo de informações e materiais 
digitais.  As redes se expandem e são alocadas para o lazer, 
para uso social, para uso comercial, para a cultura, para a 
educação etc. Nesta área - a educação - as experiências estão 
se proliferando e os educadores têm interesse em conhecer 
aspectos funcionais e vantagens pedagógicas. 
 
As experiências relatadas neste estudo, sobre o uso do 
Facebook, têm caráter exploratório, em virtude de colocar em 
foco algumas opiniões dos participantes. O objetivo é trazer 
elementos para a compreensão dos processos de ensino e 
aprendizagem nas redes sociais da Web. 
 
Entre algumas constatações, emergiu o reconhecimento da 
rede em questão como um ambiente facilitador das conexões, 
de acesso a links de interesse, representando um sistema 
flexível de gerenciamento da aprendizagem. Em outras 
palavras, as ações de busca e seleção de conteúdos pertinentes 
às propostas dos cursos foram favorecidas pela arquitetura da 
rede social, que permite polarizar e organizar, em suas páginas, 
os respectivos links.  
 



 
 

   
 

Essa rede social configura-se portanto como um ambiente de 
potencial técnico e funcional e mesmo paradigmático, no 
sentido da conectividade, para o favorecimento da 
aprendizagem interativa e colaborativa. Abre-se, portanto, um 
vasto campo de pesquisa.   
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